
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 11. 10.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az egyesületi tagok, akik jelentkeztek a képzésre azoknak november 12-én, 

megkezdődik az oktatás 16 órától 20 óráig a galéria helyiségében. Az első alkalommal a 

Civil jogi és pénzügyi ismeretekről lesz szó. 

 

Felelős:           a jelentkezett tagok 

Határidő:       november 12 

 

2./     A Mezőcsáti új iroda helyiség érintésvédelmét, tűzvédelmi ellenőrzését el kell 

végeztetni, ezért  Sándor Gyula biztonságtechnikai vállalkozót értesítsük, hogy nézze 

meg a helyiséget, hogy megfelel-e az előírásoknak.   

 

Felelős:            Nagy Imréné 

Határidő:         november 

 

 

3./     Az egyesület alapszabályát le kell cserélni az interaktív portálról és az egyesület 

weblapjáról is mivel az alapszabály módosítása megtörtént október 26-án, ezért 

legyenek frissítve az oldalak. 

 

Felelős:           Lázár Szilárd 

Határidő        folyamatos 

 

4./ Az új tisztségviselőket jelentsük be a közjegyzőhöz az aláírási címpéldány elkészítése 

miatt. 

 

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:         folyamatosan 

 

5./     Az egyesület nagytermát havi rendszerességgel egy csoport el szokta kérni, így át  

         kellene gondolni, hogy a csoport tagjait be léptessük-e pártoló tagnak, hogy ezzel a  

         terem mint tagok használhatnák. 

       

Felelős:  Bukta László 

Határidő:        folyamatosan  

 

   
6./     Az egyesület tagdíjbefizetése az idén nincs rendezve. Ezért fogalmazzunk meg egy A/4 

         - es lap méretű Hírlevelet és úgy, mint az elmúlt évben adjuk oda Kispál Józsefnek aki  

         felkeresi a tagokat és beszedi a tagdíjakat, és az egyesületben történtekről, és lehető- 

         ségekről tájékoztatást tud adni a Hírlevél által. 



  

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

7./    Az új elnökség elérhetősége legyen meg, írjuk a hírlevélbe is és a Weboldalunkra is.  

 

Felelős:              Lázár Szilárd 

Határidő:          folyamatos 

 

8./     A Reuma klub az idén töltötte működésének 5. évét, ezért egy jubileumi összejövetelt  

         szervez a klub vezetése a tagok részére. Az eseményről értesíthetnénk a Kövesd-i  

         újságot, és a médiát, hogy ha érdekesnek tartják mint eseményt akkor szívesen ad a 

         klub vezetése egy riportot.  

          

Felelős:              Laki Zsuzsanna 

Határidő:           december 09 

 

9./     A Támogató szolgálat meghívást kapott az Országos Konferenciára, amelyet 

         decemberben Budapesten rendeznek meg. A részvételi szándékunkat előre jelezzük a  

         szervezők felé. 

 

Felelős:              Korenné Orosz Edit 

Határidő:           folyamatosan 

 

10./   A dolgozók részére el kell készíteni az asztali kártyákat, hogy az ügyfelek tudják, hogy  

         kinek mi a feladata és mi a munkaköre. 

 

Felelős:               Lázár Szilárd 

Határidő:            november 24 

 

11./    Az év végéhez közeledve ne feledkezzünk meg a fogyatékos gyerekekről, az idén is  

          szervezzük meg, hogy a Télapó házhoz menjen. Illetve a társegyesületek, támogatóink, 

          azok a Polgármesteri Hivatalok, akikkel kapcsolatban állunk, a Munkaügyi központ, és  

          az Országgyűlési képviselőknek küldjünk üdvözlő lapot az egyesület vezetősége  

          nevében.  

           

Felelős:              Vámos Margit, Nagy Imréné 

Határidő:           december 20 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


